
 ቀን፡ 02/09/2013 

ከኢትዮጵያውን የአገዛዝ ሥርዓት ጋር የተቆራኙ አብያተ ክርስቲያናትን በመያዝ የሰሜን ምዕራብ አውሮፓ በሚል ሃገረ ስብከት 

ያቋቋሙት  አቡነ እንጦስ በSeptember 1 2013 በዕለተ ሰንበት ረግጠውት በማያውቁት በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቤተ 

ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት አባ ግርማ ከበደንና ደጋፊዎቻቸውን ወግነው በመቆም በቤተ ክርስቲያኗ አባላት ላይ ሊፈጽሙ 

አስበውት የነበረው ሴራ ከሸፈ።  

ለእግዚአብሔርና ለቃሉ ተገዢ በመሆን ክርስቶስ በደሙ የዋጀውን ህዝብ እንዲያገለግሉ የተሰጣቸውን የክህነት ኃላፊነት ዘንግተው 

ለሥጋ በማደር ለሥልጣንና ለንዋይ ሲሉ ሕዝብን በመናቅ የሕዝብን ድምጽ አልሰማ ብለው የዲያብሎስን መንገድ በመከተል ላይ ያሉት 

አባ ግርማ ከበደ፤ ክርስቲያን አባትና እናቶችን በእግዚአብሔር ቤት ከማሰደብና ከማዋረድ አልፈው ክርስቲያኖችን ከቤተ ክርስቲያን 

በማገድና በማባረር በመጨረሻም ይህ አልሳካ ሲላቸው ቤተ ክርስቲያንን ዘግተው ሕዝበ ክርስቲያኑ ያለ መንፈሳዊ አገልግሎት ተበትኖ 

እንዲቀር ካደረጉት እነሆ 6 ወር ሊሞላው በጣት የሚቆጠሩ ቀናት ቀርተውታል። 

ይህ ብቻም አይደለም አባ ግርማ ከበደና ተከታዮቻቸው በአንድ እጃቸው የያዙት የማይዋሸውን የክርስቶስን መስቀል መሆኑን 

ዘንግተውና ችላ ብለው በሌላው እጃቸውና በመላ አካላቸው ሳይቀር ሃሰትንና አሉባልታን በማንገብ ለማመን የሚያዳግትና ለመስማት 

የሚሰቀጥጥ ሃሰትና ክህደትን በሕዝቡ መካከል በማሰራጨት ሕዝቡ ከመቀራረብና ከመፋቀር ይልቅ እርስ በርሱ እንዲከፋፈል፤ 

እንዲቃቃርና በክፉ እንዲተያይ እያደረጉት ይገኛሉ።   

ከአሁን በፊት የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባላት የ1997 ዓ/ም ምርጫን ተንተርሶ 

በኢትዮጵያው አገዛዝ አማካኝነት በግፍ ለተገደሉ ከ200 በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ጸሎት ይደረግ 

በማለታቸውና በአጠቃላይ፤ ሕገ ቤተ ክርስቲያንን በማጥፋትና፤ የመንግስትን አላማ ብቻ  በማራመድ የሚታወቁትን አቡነ ጳውሎስን 

ቅዱስ ብለን ስማቸውን አንጠራም ብለው በመወሰናቸው የተነሳ ጥቂት የዘረኝነት ህመም የተጠናወታቸው ካህናት ቤተ ክርስቲያኗንና 

አባላቷን በጠላትነት በመፈረጅ ሌላ ቤተ ክርስቲያን መሥርተው ከቤተ ክርስቲያኗ ተለዩ። በዚህም አልበቃ ብሎ ርዕሰ አድባራት ለንደን 

ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያኗ ከዕድገት ይልቅ ጫጭታና ደክማ ሕዝበ ከርስቲያኑም ተበትኖ እንዲቀር ልዩ ልዩ የተንኮል 

ዘመቻ ሲያካሄዱባት ኖሩ። 

ይህንን እኩይ ተግባር የፈጸሙና ያስፈጸሙ በዘርና በጎሳ መርዝ በመለከፍና ከሃይማኖቱም ሆነ ከሕዝብ ይልቅ የነሱ ክብርና ጥቅም ብቻ 

ልቆና ገንኖ የሚታያቸው ራስ ወዳዶች ሲሆኑ፤ ይህንን ተግባር ከፈጸሙት ውስጥ አንዳንዶቹ ዛሬ በህይወት ባይኖሩም ደቀ 

መዛሙርቶቻቸውና የነሱን ዓላማ ተከትለው የሚራመዱ ግን ጨርሰው ስላልጠፉ እነሆ በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቤተ 

ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን የአስተዳደር ችግር መልካም አጋጣሚ አገኘን በሚል፤ በቅዱስ ሲኖዶስና በሃገረ ስብከት ጉዳይ 

ምክንያት የተነሳ ችግር አስመስለው በማቅረብ ከችግሩ ጋር ያልተያያዘ ሽፋንና ከለላ በመስጠት የቤተ ክርስቲያኗ ችግር የሆኑትን አባ 

ግርማንና ተከታዮቻቸውን ደግፎና ጠግኖ በማቆም በነሱ ድልድይነት በመሸጋገር ስደተኛው ኢትዮጵያዊ ገንዘቡንና ጉልበቱን አስተባብሮ 

ያቆመውን ቤተ ክርስቲያን ከእጁ ፈልቅቆ በመውረስ የገነባውን የአስተዳደር መዋቅር አፍርሶና በትኖ በኢትዮጵያው አገዛዝ ተወካዮችና 

ደጋፊዎች ሥር እንዲውል ለማድረግ ሌላ የጥፋት ዘመቻ በመካሄድ ላይ ይገኛሉ። 

በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተነሳው ችግር የአስተዳደር ጉዳይ ብቻ መሆኑንና 

የችግሩም መካረር ከውስጥ ጉዳይነት አልፎ በሕግ የተያዘ 

መሆኑን እያወቁና በመጨረሻም ጉዳዩ በሕግ አግባብ ብቻ 

ሊፈታ እንደሚችል በሚገባ የሚረዱት አቡነ እንጦስ፤ 

ከሚገኙበት የለንደን ቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ውጪ 

በአጠቃላይ ከአዲስ አበባ እየተላኩ የሚመጡ የኢትዮጵያው 

አገዛዝ ሥርዓት ቱባ ባለሥልጣናትን በለንደኑ ኤምባሲ እየተገኙ 

ሲባርኩ ከመታየት አልፈው አንዴም ወደ ለንደን ደብረ ጺዮን 

ቤተ ክርስቲያን ድረሽ ሳይሉ ኖረው ‘አይጥ በቀደደው ጅብ 

ይገባል’ እንዲሉ ከአባ ግርማ ከበደና ከደጋፊዎቻቸው ጋር 

በምሥጢር ተንኮል ሲሸርቡ ከቆዩ በኋላ በSeptember 1 2013 

ድንገት በዕለተ እሁድ ቤተ ክርስቲያኗ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሰተት 

ብለው በመግባት አባ ግርማ ከበደና ተከታዮቻቸውን መሸጋገሪያ 

በማድረግ ቤተ ክርስቲያኗን የመቆጣጠርና በቤተ ክስቲያኗ 

ንብረትና አስተዳደር ላይ የማዘዝ ምኞታቸውን ለማሳካት 

ያደረጉት ሙከራ ሊጨናገፍባቸው ችሏል።  

አጋጣሚውን ተጠቅመን የቤተ ክርስቲያኗን አስተዳደር በመቆጣጠር ከዛም ሃብትና ንብረቷን ተረክበን ከኪራይ ቤት በመላቀቅ 

ተንደላቀን እንኖራለን በሚል ቀቢጸ ተስፋ ተሞልተው እሳቸው ካቋቋሙት ሃገረ ስብከት ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነትና ትስስር የሌላትን 

ቤተ ክርስቲያን የውስጥ ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ በመግባት ከአባ ግርማና ተከታዮቻቸው ጋር በመተባበር ችግሩን ሃይማኖታዊ የሚመስል 

ገጽታ በመስጠት ጳጳሳትን ከኢትዮጵያ አስመጡ። 



የመጡት ጳጳሳትም አባ ግርማንና ጥቂት ተከታዮቻቸውን ብቻ እንዲያገኙና እነሱን በሥራቸው እንዲበረታቱ ለማድረግ የቤተ 

ክርስቲያኗ ምሰሶ፤ ዋልታና ማገር የሆኑትን አባላቷን ያገለለ ጉባኤ እያካሄዱ አዛውንት እናትና አባቶችንም ሆነ በአጠቃላይ ሕዝበ 

ክርስቲያንን በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሰደቡ፤ ያዋረዱና ያቃለሉ ሰዎችን ጀብዱ ሰሪ፤ 

ጀግናና ባለውለታ ተደርገው እንዲሾሙ፤ እንዲሸለሙና እንዲመሰገኑ አስደረጉ። 

ቀጥሎም አባ ግርማ ከበደ በቤተ ክርስቲያኗም ሆነ በሕዝበ ክርስቲያኑ ላይ ላደረሱት ጥፋትና በደል ሁሉ ጆሮ ዳባ ልበስ  ብለው የቤተ 

ክርስቲያኗን ንብረት በአደራ ከያዙት ሰዎች መካከል አንዱ በመሆናቸው ንብረቱን ለመውሰድ ይረዱናል በሚል፤ ሌሎች አባ ግርማን 

በማጠናከር የአቡነ እንጦስን ህልም ሊያሳኩ ይችላሉ የሚባሉ ሰዎችን በተጨማሪ አሹመው አባ ግርማን በማጠናከር በጀመሩት የጥፋት 

ጎዳና እንዲገፉበት በማስደረጋቸው ምክንያት ችግሩ ወደ ከፋ ሁከትና ብጥብጥ አምርቶ ሕዝበ ክርስቲያኑን የበለጠ ሊያቆስለውና 

ሊጎዳው ችሏል።  

የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባላት ግን ለእነዚህ ከራሳቸው ክብር፤ ጥቅምና የፓለቲካ ዓላማ 

ውጪ ማሰብ ለማይችሉ ክፍሎች “ትላንትና ቤተ ክርስቲያን እንዳንገዛ መብታችንን ለመገደብ ያደረጋችሁትን ሙከራ በጥረታችንና 

ከሁሉም በላይ ደግሞ በእግዚአብሔር ተራዳዒነት ሰባብረን በመጣል ቤተ ክርስቲያናችንን ገዝተን እንዳቆምናት ሁሉ ዛሬም በጥቂት 

ሥጋዊ ጥቅም፤ ንዋይና ሥልጣን ባሰከራቸው ካህናት ምክንያት ሰላማችን ሲታወክ በቁስል ላይ ጨው የመነስነስን በሚመስል ሁኔታ 

ልታደርሱብን የምትፈልጉትን ጥቃት ሁሉ እውነትን ይዘን ከእውነተኛው ክርስቶስ ጋር በመሆን በድጋሜ ሰባብረን በመጣል ቤተ 

ክርስቲያናችንን የበለጠ እንድታድግና እንድትመነደግ ልናደርጋት እንደምንችል ልናረጋግጥላቸው እንወዳለን።”  

በጳጳሳት ማምጣትና በሹመት በማጥለቅለቅ አልሳካ ያላቸው አቡነ እንጦስ ያ ያገለሉትና የናቁት ሕዝብ ቤተ ክርስቲያኑ ተዘግቶበት 

የቤተ ክርስቲያን ግንብ ተደግፎ ወደ ሚጽልይበት ሳይጋብዛቸው በዕለተ እሁድ በድንገት በመምጣት ሌላ ሰው መስለው፤ ከደሙ ንጹህ 

ነኝ በሚል መልክ በሃሰት ሊሸነግሉት ቢሞክሩም ሕዝበ ክርስቲያኑ ግን ሃቁን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ በዕለቱ የፈጸሙት ሕዝብን የመዳፈር 

ተግባር በትዕግሥት በማለፍ ክርስቲያናዊ ጨዋነት በተሞላበት መንገድ የማስመሰል ስብከታቸውን አቁመው ወደቆሙላቸው ወደ አባ 

ግርማ ወገን እንዲሄዱ መልዕክቱን በተወካዮቹ አማካኝነት በክብር አስተላልፎላቸው እሳቸውም ከሕዝቡ ለተላለፈላቸው ማሳሰቢያ 

ተገቢውን ምላሽ ሊሰጡ በመቻላቸው የዕለቱ ሁኔታ በሰላም ሊያልፍና በቁጥጥር ሥር ሊውል ቻለ እንጂ ምንም ዓይነት ምድራዊ ኃይል 

ሊያጥፈውና ሊቀለብሰው የማይችለው የሕዝብ መብትና ነጻነት ጥያቄን ለማዳፈን አቡነ እንጦስ ያደረጉት የዕለቱ ሙከራ ቁጣን 

አገንፍሎ ሌላ ውርደትና ሌላ ቅሌት ሊያስከትል በቻለ ነበር።   

ለወደፊቱም አባግርማና ተከታዮቻቸውም ሆኑ አቡነ እንጦስና የኢትዮጵያው አገዛዝ ሥርዓት አባላትና ደጋፊዎች ሁሉ ይህ በስደት 

የምንኖርበት ሀገረ እንግሊዝ በአሁኑ ወቅት የመንግሥት ባለሥልጣን ራሳቸው ሕግ ሆነው እንደሚፈልጡበትና እንደሚቆርጡበት ሃገር 

እንደ ኢትዮጵያ ምድር ባለመሆኑ በርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሕግና ሥርዓት ይስፈን! 

የአባላት መብት ይከበር! ብሎ የተነሳውን የቤተ ክርስቲያኗ አባላት እንቅስቃሴ ምንም ዓይነት ምድራዊ ኃይልና ተንኮል ቢግተለተል 

ሊገታውና ሊገድበው እንደማይችል ከእሁዱ ተግባር ሊረዱና ሊማሩ ይገባል። 

ማሳሰቢያ። 

የተወደዳችሁ የርዕሰ አድባራት ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን አባላትና ደጋፊዎች፡፡  

የርዕሰ አድባራት፤ ለንደን ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስትያን አባላት፤ ዋና አላማቸው፤  ቤተ ክርስቲያናችን፤ ሕገ ቤተ 

ክርስቲያን/ቃለ አዋዲንና፤ ያለንበትን፤ የብሪቲሽ፡ ሕግ ተከትላ፤ በአባላት፤ ፍላጎትና ውሳኔ ብቻ እንድተዳደር  ማድረግ ነው። ከእዚህ 

ውጭ፤ ምንም አይነት አላማ የለንም። የአባ ግርማ ተከታይ የሆኑ  ካህናትና ምዕመናንም በጭፍን እነርሱን ከመደገፍና፤ ከመከተል፤ 

ይልቅ፤ ጊዜው፤ ሳይመሽና ሳያልፍ፤ እውነቱን እንዲያውቁና፤ እንዲረዱ፤ በእዚህ አጋጣሚ፤ ለማሳሰብ እንወዳለን።ሁላችንም 

እንደምንረዳው ዛሬ ከሃገራችን ተሰደን በዚህ ሃገር በመኖራችን ምክንያት አተረፍን ከምንለው ውስጥ አንዱና ትልቁ ነገር በሃገራችን 

ያላገኘነውን የነጻነት፤ የፍትሕና የዴሞክራሲ ተጠቃሚ መሆናችን ነው። ይህም  በመሆኑ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያው አገዛዝ 

ተወካዮችና ደጋፊዎች አማካኝነት በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የአገዛዝ ሥርዓቱን ጭቆናና የመብት ጥሰት በማስፈን ነጻነትና ፍትሕ 

ሊያሳጡን በሃሰትና በአሉባልታ በማደንቆር የተሳሳተ መንገድ እንድንይዝና የተሳሳተ ውሳኔ ላይ እንድንደርስ ለማድረግ የሚጥሩትን 

የጥቂት ግለሰቦች ተንኮል በመረዳት እውነቱንና ሃሰቱን በማጥራት በቅናትና በምቀኝነት የተነሱብንን ኃይሎች ታግለን በማስቆም 

የተጎናጸፍነው ነጻነትና ፍትሕ ተጠብቆልን እንድንኖር ሰብዓዊና ክርስቲያናዊ መብትና ግዴታችን በመሆኑ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ 

የተፈጠረው ችግር የሕግ ብይን አግኝቶ እስከሚቋጭ ድረስ ወንድ፤ ሴት፤ ትንሽ ትልቅ ሳንል በተለይ እሁድ፤ እሁድ ሳንሳነፍና ሳንዘናጋ 

በቤተ ክርስቲያናችን ቅጥር ግቢ ውስጥ በመገኘት በጸሎታችን ፈጣሪአችንን እየለመንና እያመሰገንን፤ ለቤተ ክርስቲያናችን፤ 

ለመብታችንና ለነጻነታችን መከበርና መጠበቅ በአንድነት ጠንክረን እንድንቆም በድንግል ማርያም ስም ጥሪአችንን እናስተላልፋለን።  

ወስብሐት ለእግዚአብሔር! አሜን!! 

 


